


Beroepsfederatie van specialisten in 

herstelling, versterking en bescherming van 

betonconstructies



Onze missie 

Promoten van kwaliteit en duurzaamheid van de herstellings-, 
verstevigings- en bescherming van betonconstructies door:

• Promotie van herstelprocedures volgens de norm EN 1504

• Promotie van kwaliteitsproducten met CE en Benor-keurmerk

• Hanteren van een strenge beroepsethiek onder haar leden

• Organisatie van opleidingen, seminaries, studiedagen en workshops

• Actieve participatie aan regionale, nationale en internationale werkgroepen, 
technische studies, normalisatiecommissies



Communcatie

• Website www.fereb.be

• Newsletter (4 x per jaar)

• Pers- en mediarelaties (vakbladen en online)

• Sociale media (linkedIn)

• Deelname aan beurzen en events

• Organisatie van seminaries, workshops en opleidingen



Onze leden - Aannemers



Onze leden - Aannemers

Rinaldi sa

Van Craenenbroeck



Onze leden - Fabrikanten



Onze leden - Dienstverleners

Bureau voor Expertise en

Architectuur Joost Beke



Stappenplan voor een duurzame en kwalitatieve 
betonherstelling

Diagnose 

Keuze van de aangepaste producten

Keuze van de geschikte herstelmethode

Zorgvuldige uitvoering

Controle tijdens en na de uitvoering

Bescherming tegen nieuwe schade

Mogelijkheid tot garantieverzekering



1. Vooronderzoek en diagnose

Oorzaak van de schade onderzoeken:

o Externe factoren: weersinvloeden, chemische invloeden,                                
carbonatatie, chloriden

o Initiële uitvoerings- en berekeningsfouten

oMinder voorkomende oorzaken: ASR, …

Omvang van de schade: om de hoeveelheden benodigd                                                  
product te berekenen

 Resultaat: 

o selectie van hersteltechnieken en aangepaste producten    

oOpstellen van bestektekst



2. Keuze van de aangepaste producten

Gecertificeerde producten

o CE-label verplicht

o Benor certificaat aanbevolen

Verschillende types herstelmortels

Cementgebonden mortels voor esthetische of structurele herstelling

Manueel aan te brengen mortels

Spuitmortels



3. Keuze van de juiste herstelmethode

Uitvoering

Uitvoering door een ervaren aannemer

en/of 

Benor gecertificeerd aannemer          

 Aannemer die de volgende bouwreglementering opvolgt : 

• Techn. Voorlichtingsnota 231 van het WTCB

• PTV / TRA van Benor/BCCA (*)



4. Controle tijdens en na uitvoering

Controle door de aannemer zelf tijdens de uitvoering

(fenolftaleïne proef, hechtingsproeven, rapport 

bij aanmaak van het product, dagrapporten, …

Controle door een onafhankelijk organisme tijdens

en na de uitvoering (Seco, BCCA, …)



5. Bescherming tegen nieuwe schade

Bescherming door aanbrengen van coatings
Waterdichting

Carbonatatieremmend

Chemisch resistent

Slijtvast

Brandwerende bescherming met mortel, verf 

of plaatmateriaal

Kathodische bescherming
Met opgelegde stroom

Met opofferanodes



6. Garantieverzekering

10-jarige garantieverzekering indien aan alle voorwaarden is voldaan

o Diagnose of vooronderzoek

o Ervaren of Benor gecertificeerde aannemer

o Gecertificeerde producten (CE en Benor)

o Controles tijdens en na uitvoering

o Periodieke controles en onderhoud door de bouwheer





Bedankt voor uw aandacht!

Paul Steenmans – Technisch adviseur 

Thierry Pfleiderer – Communication consultant 

Meer informatie www.fereb.be


